
SEKRETARIAT PREZYDIUM,
KONFERENCJI PRZEWODNICZĄCYCH
ORAZ KWESTORÓW

P R E Z Y D I U M

Posiedzenia w dniu 9 maja 2005 - Strasburg

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA

(...)

Polityka Parlamentu Europejskiego dotycząca środowiska naturalnego: 
kontynuacja procesu EMAS (Wspólnotowy system ekozarządzania i audytu) –
ustanowienie Programu Zarządzania Środowiskiem Naturalnym - Notatka 
Sekretarza Generalnego

Prezydium

- zapoznało się z wyżej wymienioną notatką Sekretarza Generalnego z dn. 3 
maja 2005 r. w sprawie "Drugiej fazy wewnętrznej polityki Parlamentu 
dotyczącej zarządzania środowiskiem naturalnym w kierunku rejestracji, w 
ramach Wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu EMAS (PE 
356.150 wraz z załacznikami)";

(...)

- zatwierdziło cele dotyczące środowiska naturalnego przedstawione w 
załączniku do notatki Sekretarza Generalnego;

- zwróciło się z prośbą do Sekretarza Generalnego o przygotowanie i 
wprowadzenie w życie programu środków dotyczących zarządzania 
środowiskiem naturalnym dla osiągnięcia tych celów, a także o ustanowienie, 
niezbędnego w tym celu, systemu zarządzania środowiskiem naturalnym, 
oraz

- upoważniło Sekretarza Generalnego do przedsięwzięcia wszelkich środków
niezbędnych do zapewnienia, aby zarządzanie środowiskiem naturalnym w
Parlamencie spełniało standardy ustanowione w rozporządzeniu EMAS, z 
myślą o przystąpieniu, ilekroć zostanie to osiągnięte, do różnorodnych działań
przewidzianych w rozporządzeniu, w celu formalnego zarejestrowania
stworzonego przez Parlament systemu zarządzania środowiskiem
naturalnym.

(...)
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Sekretarz Generalny

3-05-2005 

Ref:D(2005)205801

Komunikat dla członków Prezydium

Dotyczy: Etapu 2 wewnętrznej polityki Parlamentu w dziedzinie zarządzania 
środowiskiem, zmierzającego do rejestracji w ramach systemu eko-
zarządzania i audytu we Wspólnocie EMAS oraz opracowania 
Programu Zarządzania Środowiskiem i rozpoczęcia formalnego 
procesu rejestracji w EMAS

STRESZCZENIE

Po zatwierdzeniu przez Prezydium w dniu 19 kwietnia 2004 r. polityki Parlamentu w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego podejmowane są pierwsze kroki mające na celu jej wdrożenie. 
Zwłaszcza kontrahent Parlamentu, firma doradcza COMASE, po sporządzeniu wstępnej analizy 
stanu środowiska naturalnego, określił cele w zakresie ochrony środowiska naturalnego służące 
poprawie działań instytucji w tej dziedzinie (zob. załącznik). Ten etap procesu wymagany jest 
przez rozporządzenie EMAS.

Następnym etapem wymaganym w procesie jest zatwierdzenie przez instytucję swoich celów 
oraz podjęcie decyzji w sprawie programu działań zmierzających do ich realizacji oraz systemu 
zarządzania środowiskiem, niezbędnego do osiągnięcia zamierzonego celu.

Wobec powyższego do Prezydium zostaje wystosowana prośba o:
(1) zatwierdzenie celów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
(2) zwrócenie się do Sekretarza Generalnego o sporządzenie oraz wdrożenie programu 
działań w dziedzinie zarządzania środowiskiem naturalnym w celu ustanowienia 
systemu zarządzania środowiskiem, niezbędnego do osiągnięcia zamierzonego celu oraz
(3) upoważnienie Sekretarza Generalnego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w 
celu zagwarantowania, że zarządzanie środowiskiem w Parlamencie spełnia standardy 
ustanowione w rozporządzeniu EMAS w perspektywie przystąpienia, jeżeli uzna, że 
ww. standardy są spełnione, do realizacji kroków przewidzianych w ramach 
rozporządzenia mającego na celu formalne zarejestrowanie przez Parlament systemu 
zarządzania środowiskiem.

  
1 Zob. również komunikat dla członków Prezydium z dnia 6 kwietnia 2004 r. [04-0214;
CABSG(04)D/15678].
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Stan obecny

Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2004 r. Prezydium przyjęło oficjalną deklarację 
dotyczącą polityki Parlamentu Europejskiego w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego i zobowiązało Instytucję do kontynuowania procesu EMAS 
[rozporządzenie (WE) nr 761/2001 dopuszczające dobrowolny udział organizacji w 
systemie eko-zarządzania i audytu we Wspólnocie].

W ten sposób Prezydium „zatwierdziło tymczasowe przeniesienie jednego stanowiska 
do Wydziału ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w celu koordynacji prac nad programami 
działań na rzecz środowiska naturalnego i narzędziami audytu oraz wyraziło zgodę na 
poddanie rewizji tymczasowego charakteru owego przeniesienia po upływie 
odpowiednio długiego okresu praktyki”.

Wstępną analizę stanu środowiska naturalnego, dotyczącą aspektów środowiskowych 
i skutków wynikających z działań podejmowanych przez Parlament, rozpoczęto w 
roku 2003 i zakończono w 2004. Analizę tę, wymaganą przez EMAS, przeprowadził 
kontrahent, firma COMASE, we współpracy ze służbami Parlamentu. Na jej 
podstawie kontrahent określił konkretne cele służące poprawie działań Parlamentu w 
dziedzinie środowiska naturalnego (zob. załącznik).

W międzyczasie poczyniono dwa znaczące kroki natury administracyjnej mające na 
celu wdrożenie polityki ochrony środowiska naturalnego, w sprawie której Prezydium 
podjęło decyzję w dniu 19 kwietnia 2004 r.:

1. obsadzono stanowisko przeniesione tymczasowo do Wydziału ds. Zdrowia i 
Bezpieczeństwa, a przeniesiony urzędnik ukończył szkolenie zewnętrzne;

2. utworzono nowy Wydział ds. Zapobiegania Chorobom i Promocji Zdrowia w 
Miejscu Pracy, który obejmuje Wydział ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz 
sprawy związane z EMAS, jak również inne powiązane z nim logicznie działania.

Następne kroki: cele, program i system zarządzania

Następnym krokiem jest zatwierdzenie celów Parlamentu w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego, po którym musi zostać opracowany i wdrożony program 
zarządzania środowiskiem, służący osiągnięciu zamierzonych celów. Musi się to 
odbyć w ramach wyraźnie określonego „systemu zarządzania środowiskiem”. 
Wymagania wobec tego systemu, łącznie z programem, są określone w załączniku I 
rozporządzenia EMAS1.

Zaproponowany sposób postępowania na tym etapie wymaga od Prezydium:

(1) zatwierdzenia celów w dziedzinie środowiska naturalnego,
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(2) zwrócenia się do Sekretarza Generalnego o sporządzenie i wdrożenie 
programu działań w dziedzinie zarządzania środowiskiem naturalnym w celu 
ustanowienia systemu zarządzania środowiskiem, niezbędnego do osiągnięcia 
zamierzonego celu oraz
(3) upoważnienia Sekretarza Generalnego do podjęcia wszelkich niezbędnych 
kroków w celu zagwarantowania, że zarządzanie środowiskiem w Parlamencie 
spełnia standardy ustanowione w rozporządzeniu EMAS w perspektywie 
przystąpienia, jeżeli uzna, że ww. standardy są spełnione, do realizacji kroków 
przewidzianych w ramach rozporządzenia mającego na celu formalne 
zarejestrowanie przez Parlament systemu zarządzania środowiskiem 
naturalnym.

Głównym dodatkowym obciążeniem dla budżetu Parlamentu, wynikającym z 
realizacji procesu EMAS i dającym się przewidzieć na obecnym etapie, będą 
prawdopodobnie koszty kontraktu na przeprowadzenie audytu środowiskowego 
instytucji w 2006 r. Koszty te powstaną, jeżeli Parlament podejmie decyzję o 
sfinalizowaniu realizacji procesu EMAS i zgłosi wniosek o oficjalną rejestrację w 
ramach systemu EMAS.

Jaki jest cel „rejestracji” w EMAS?

„Rejestracja” w EMAS jest terminem używanym w odniesieniu do etapu certyfikacji, 
który może się pojawić pod koniec procesu. Czy konieczne jest zobowiązanie naszej 
Instytucji do osiągnięcia celu, jakim jest rejestracja? Każda organizacja może w 
dowolnym czasie podjąć decyzję o poprawie swoich działań na rzecz środowiska 
naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów zanieczyszczających, ścieków, 
powstawania makulatury, itd. Niektóre organizacje próbują osiągnąć ten cel bez 
ustanawiania wyraźnie określonego „systemu zarządzania środowiskiem” (EMS). 
Spośród tych, które ustanawiają taki system, nie wszystkie dochodzą do etapu 
poddania swoich systemów procesowi zatwierdzenia przez zewnętrzny organ 
certyfikujący. Nawet w Europie tylko niektóre organizacje dążą do ustanowienia 
EMS, zatwierdzonego przez jeden z systemów międzynarodowych. Te, które 
rzeczywiście przejawiają takie dążenia, mają zazwyczaj do wyboru standard ISO 
140001 oraz system EMAS. Na standard ISO 140001 decyduje się więcej organizacji 
niż na system EMAS.

System EMAS jest jednak powszechnie uważany za bardziej wymagający. Fakt ten 
był dla UE silnym argumentem za ustanowieniem systemu EMAS i rozszerzeniem w 
2001 r. jego zakresu. Parlament poparł ten system, więc ma teraz szansę służyć 
dobrym przykładem.

Poza tym punkt uzasadnienia 21 rozporządzenia EMAS wyraźnie przewiduje, iż:

„Instytucje europejskie powinny dołożyć starań w celu przyjęcia zasad 
ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.”
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Prezydium już 19 kwietnia 2004 r. zadecydowało o „stosowaniu przez swoją 
administrację rozporządzenia EMAS”. Jeżeli ta decyzja przyniesie oczekiwane 
rezultaty, wówczas Parlament spełni niezbędne warunki ubiegania się o rejestrację. 
Wobec tego proponowana jest następująca strategia działania: Prezydium upoważnia 
Sekretarza Generalnego do nadania biegu w Parlamencie kwestiom związanym z 
EMAS; następnie, kiedy uzna to za stosowne, Sekretarz Generalny zwraca się 
ponownie do Prezydium z propozycją podjęcia realizacji etapu końcowego, 
obejmującego weryfikację i zatwierdzenie, które to procesy stanowią ostatnie warunki 
wstępne rejestracji.

W celu uzyskania rejestracji organizacja nie musi wykazywać, że jest już w stanie 
spełnić szereg rygorystycznych standardów w zakresie działań na rzecz środowiska 
naturalnego. Musi jednak udowodnić, że wdrożyła system, który z czasem umożliwi 
ciągłe doskonalenie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, co jest istotą systemu EMAS. Właśnie to było celem, jaki Parlament 
wyznaczył sobie w ramach decyzji podjętej przez Prezydium oraz w oświadczeniu 
dotyczącym polityki ochrony środowiska naturalnego w dniu 19 kwietnia 2004 r.

Julian PRIESTLEY

Załącznik
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Załącznik
PARLAMENT EUROPEJSKI - PROJEKT EMAS

ETAP ANALIZY ŚRODOWISKOWEJ

PROPOZYCJA CELÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚRODOWISKIEM

Nr Dziedzina/Tematyka Opis celu Obszary działania Miejsce
1 Aspekty związane z 

przepisami
Dostosowanie do przepisów Wykaz przepisów : identyfikacja ustaw i przepisów 

mających zastosowanie oraz aktualizacja
Odtworzenie dokumentacji : zezwolenie środowiskowe, 
różnorodne inne zezwolenia, częstotliwość dostosowań 
(emisja CO2).
Dostosowanie do przepisów : gaśnice halonowe w salach 
informatycznych, gaz chłodzący w instalacjach 
technicznych, niebezpieczne odpady z drukarni,...

Wszystkie 
siedziby
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Nr Dziedzina/Tematyka Opis celu Obszary działania Miejsce
2 Ustawiczne szkolenie i 

uwrażliwianie 
pracowników na dobre 
praktyki środowiskowe

Promowanie racjonalnego 
wykorzystywania energii, 
zasobów, właściwe 
gospodarowanie odpadami, 
odpowiedzialne zachowanie się 
konsumenta

Stałe programy urażliwiania i szkolenia (ogólne i 
specyficzne dla techników i specjalistów)
Przewodniki dobrych praktyk : jak właściwie posługiwać się 
termostatem ? jak właściwie posługiwać się swoim sprzętem 
informatycznym i biurowym ? o właściwym posługiwaniu 
się biurowym sprzętem elektrycznym (ekspresy do kawy, 
lampy biurowe, wentylatory, ...), racjonalne wykorzystanie 
energii w kuchni.  
Szkolenie pracowników działu informatycznego
Przypomnienie zaleceń o gaszeniu światła w biurach i 
innych pomieszczeniach (służba bezpieczeństwa, służba 
sprzątająca, użytkownicy pomieszczeń, ...).
SEN : uwrażliwienie użytkowników SEN
Środki : Strony Intranetu

Wszystkie 
siedziby
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Nr Dziedzina/Tematyka Opis celu Obszary działania Miejsce
3 Odpady (ilość, drogi 

przetwarzania)
Poprawa gospodarowania 
odpadami zwykłymi

Przewodnik dobrych praktyk w gospodarowaniu odpadami 
w biurach.  
Przewodnik dobrych praktyk w gospodarowaniu odpadami 
kuchennymi.
Zakaz jedzenia (posiłki ciepłe, zestawy posiłków z 
restauracji, ...) w biurach.
Kampania uwrażliwiająca, informacyjna, opracowanie 
standardowych symboli + udostępnienie sprzątaczkom 
ulotek do kładzenia na biurkach w przypadku stwierdzenia 
nieprzestrzegania zaleceń związanych z sortowaniem 
odpadów.  Uwaga : 3-częściowe kosze na śmieci nie są zbyt 
praktyczne.  Należałoby raczej wykorzystywać kartonowe 
pudełka.
Poszukiwanie najlepszych dróg dla reutylizacji, przeróbki i 
waloryzacji
Zalecenia odnośnie gospodarowania odpadami przez 
podwykonawców i użytkowników zewnętrznych.

Wszystkie 
siedziby
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Nr Dziedzina/Tematyka Opis celu Obszary działania Miejsce
4 S Energia2 (oświetlenie) Zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej związanego z 
oświetleniem

Poszukiwanie i systematyczne likwidowanie zbędnego 
oświetlenia :pomieszczenia gospodarcze stołówek, kuchnie, 
restauracje, strefy wieczorne i nocne, garaże i parkingi, 
korytarze i miejsca przechodnie
Oświetlenie związane z prestiżem budynków (czas trwania, 
intensywność, ...)
Oświetlenie związane ze zwiedzaniem

Strasburg

4 L Energia (oświetlenie) Zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej związanego z 
oświetleniem

Poszukiwanie i systematyczne likwidowanie zbędnego 
oświetlenia : kuchnie, restauracje, parkingi, ...

Luksemburg

4 B Energia (oświetlenie) Zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej związanego z 
oświetleniem

Poszukiwanie i systematyczne likwidowanie zbędnego 
oświetlenia : kuchnie, restauracje, parkingi, ...
Studium wykonalności wymiany lamp z zastosowaniem 
najlepszych istniejących technik
Ocena optymalnego funkcjonowania scentralizowanego 
zarządzania technicznego (GTC)

Bruksela

  
2 Dział budynków musi również ujednolicić metody pomiaru i obliczania współczynników, wzorców odniesienia i wskaźników.  Jest to w zasadzie działanie samo w sobie, 
transwersalne, konieczne do wprowadzenia w życie innych fiszek zawierających cele w dziedzinie energii.  Energia2 (oświetlenie)
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Nr Dziedzina/Tematyka Opis celu Obszary działania Miejsce
5 S Energia (ogrzewanie, 

wentylacja i klimatyzacja 
(HVAC))

Zmniejszenie zużycia energii w 
dziedzinie ogrzewania i 
klimatyzacji

Właściwa wentylacja we właściwym miejscu i we 
właściwym czasie (racjonalne wykorzystanie sal oddanych 
do dyspozycji zwiedzających)
Optymalizacja funkcjonowania urządzeń tłoczących (do 
zidentyfikowania) : szybkość zmienna w zależności od 
zapełnienia sali, połączenie z detektorami
Zorganizowanie biur „stałych” w zależności od 
uwarunkowań technicznych (wyłączenie z użytkowania 
części budynków poza okresami sesji)
Optymalizacja produkcji ciepła/zimna (funkcjonowanie 
pomp cieplnych, ograniczenie marnotrawstwa kalorii / 
frigorii / wody gruntowej)

Strasburg

5 L Energia (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja 
(HVAC))

Zmniejszenie zużycia energii w 
dziedzinie ogrzewania i 
klimatyzacji

Optymalizacja / ograniczenie funkcjonowania urządzeń 
tłoczących (do zidentyfikowania) : szybkość zmienna w 
zależności od zapełnienia sali, połączenie z detektorami,...
Zmniejszenie temperatury tłoczonego powietrza,...

Luksemburg

5 B Energia (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja 
(HVAC))

Zmniejszenie zużycia energii w 
dziedzinie ogrzewania i 
klimatyzacji

Ocena optymalnego funkcjonowania scentralizowanego 
zarządzania technicznego (GTC)
Ponowna analiza przedziałów czasowych funkcjonowania 
zespołów
Zatwierdzenie norm związanych z komfortem 
(utrzymywanie wilgotności i temperatury w zależności od 
pory roku i warunków zewnętrznych) oraz natężenia 
nawiewu.

Bruksela
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Nr Dziedzina/Tematyka Opis celu Obszary działania Miejsce
6 Rynki publiczne Zidentyfikowanie i 

wprowadzenie w życie kryteriów 
środowiskowych w procedurach 
zakupu dóbr : materiałów, usług i 
robót dla Parlamentu 
Europejskiego

Dawanie pierwszeństwa europejskiemu znakowi 
ekologicznemu.
Wyposażenie „kupujących” : jak dodać kryteria ekologiczne 
do procedur zakupu, jakie kryteria wybierać, jak dawać 
pierwszeństwo firmom posiadającym certyfikat ISO 14001 
lub EMAS...
Uzyskanie takich samych zobowiązań ze strony 
podwykonawców (współzleceniobiorców).

Wszystkie 
siedziby

7 Racjonalne wykorzystanie 
zasobów (legionelloza)

Zrównoważone panowanie nad 
skutkami środowiskowymi 
spowodowanymi przez 
zarządznie ryzykiem sanitarnym 
związanym z bakterią z rodzaju 
Legionella

Możliwość utrzymania indywidualnych pryszniców w 
biurach posłów ? Warunki utrzymania pryszniców.
Grupy robocze i komisje w sprawie bakterii Legionella
przewodnik dobrych praktyk, najlepsze rozwiązania 
technologiczne (best available technologies) - Panowanie 
nad zagrożeniem związanym z bakterią Legionella przy 
uwzględnieniu możliwego do zaakceptowania ryzyka dla 
środowiska.

Wszystkie 
siedziby

8 Racjonalne wykorzystanie 
zasobów (papier)

Zmniejszenie całkowitego 
zużycia papieru

Uwrażliwianie, rozwój i wprowadzanie w życie najlepszych 
technologii komunikacyjnych

Wszystkie
siedziby

9 Plan przemieszczania się Opracowanie planu 
przemieszczania się dla 
pracowników i posłów

Analizy mobilności, identyfikacja dojazdów środkami 
komunikacji zbiorowej (bilety okresowe), zmniejszenie 
ilości miejsc parkingowych

Wszystkie 
siedziby

10 Przemieszczanie się w 
pionie

Zmniejszenie zużycia energii Windy, ruchome schody Strasburg
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Nr Dziedzina/Tematyka Opis celu Obszary działania Miejsce
11 Transport / dystrybucja 

energii elektrycznej
Optymalizacja wydajności 
łańcucha dostawczego i 
ostatecznego kosztu energii

Punkty dostaw (abonamenty), przetwarzanie, regulatory 
napięcia/zasilacze awaryjne

Strasburg, 
Bruksela

12 Wykorzystywnie urządzeń 
elektrycznych i 
elektromagnetycznych

Ocena ryzyka związanego z 
polem elektromagnetycznym 
oddziałującym na pracowników

Pomiary (uaktualnienie, uzupełnienie ...) oraz 
inwentaryzacja źródeł
Ekspertyza i ocena

Wszystkie 
siedziby

13 Racjonalne wykorzystanie 
przestrzeni biurowej

Poprawa współczynnika 
przydziału powierzchni biurowej 
na 1 urzędnika

Zmniejszenie rozproszenia urzędników w budynkach
Ponowna analiza przestrzeni przydzielonej każdemu 
urzędnikowi
Zbadanie możliwości posiadania biur użytkowanych 
wspólnie

Wszystkie 
siedziby
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PRZEPISY EUROPEJSKIE SŁUŻĄCE ZA PODSTAWĘ DO PROPONOWANEGO PROGRAMU ŚRODOWISKOWEGO

ASPEKTY ZWIAZANE Z PRZEPISAMI

• Dyrektywa 85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko naturalne

• Rozporządzenie 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w 
systemie eko-zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

• Decyzja Komisji z dnia 7 września 2001 r. w sprawie kierunków dla wprowadzania w życie rozporządzenia (WE) 761/2001 Parlamentu
Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie eko-zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

ODPADY

• Dyrektywa 75/442/EWG (15/07/75) w sprawie odpadów
• Dyrektywa 91/689/EWG (12/12/1991) w sprawie odpadów niebezpiecznych
• Dyrektywa 94/62/WE (20/12/94) w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
• Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 27 stycznia 2003 r.w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i 

elektronicznego [Dziennik Urzędowy L z dn. 13.02.2003]
• Komunikat Komisji : Ku tematycznej strategii w dziedzinie zapobiegania i przeróbki odpadów (COM 2003 – 301 końcowy z dn.

27.5.2003)

ENERGIA

• Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o 
zapotrzebowanie na ciepło użyteczne na wewnętrznym rynku energii

• Dyrektywa 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r.w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzU z dn. 4.1.2003)
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• Decyzja nr 1230/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r.przyjmująca wieloletni program działania w 
dziedzinie energii: Program „Energia inteligentna - Europa”(2003-2006) [DzU L 176 z dn. 15.07.2003]

• Decyzja 1999/170/WE Rady z dnia 25 stycznia 1999 r. przyjmująca specjalny program badań, rozwoju i demonstracji w dziedzinie 
„Energia, środowisko i zrównoważony rozwój” 1998-2002 [DzU L 64 z dn. 12.03.1999]

ZAKUPY I RYNKI PUBLICZNE

• Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r.w sprawie zrewidowanego programu 
przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego [DzU L 237 z dn. 21.9.2000]

• Komunikat interpretujący Komisji w sprawie stosowanego do rynków publicznych prawa wspólnotowego oraz możliwości włączania do 
wspomnianych rynków kwestii o charakterze ekologicznym (COM 2001 – 274 końcowy z dn 4 lipca 2001)

• Dokument roboczy służb Komisji zatytułowany Buying green ! A handbook on environmental public procurement (SEC(2004) 1050, 
18.8.2004)

DZIALANIA TRANSWERSALNE

• Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r.ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań 
w zakresie środowiska naturalnego [DzU L 242 z dn. 10/9/2002]

• Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 1 października 2003 r. : Ku tematycznej strategii w sprawie 
zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (COM 2003 – 572 końcowy)

• Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 28 stycznia 2004 r. : Promowanie technologii w służbie 
zrównoważonego rozwoju :plan działania Unii Europejskiej na korzyść eko-technologii (COM(2004) 38 końcowy))
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